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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

    
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  اميدوارى البرادعى به حل ديپلماتيك پرونده هسته اى ايران
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لمللى انرژى اتمى، ديروز با ابراز اميدوارى اجالس شوراى حكام آژانس بين ا:  شرقگروه سياسى
. محمد البرادعى، دبيرآل اين آژانس نسبت به دستيابى به توافقى ميان تهران و غرب آغاز به آار آرد

محمد البرادعى آه در افتتاحيه نشست عادى اجالس سخن مى گفت تاآيد آرد آه اآنون تنها 
البرادعى . است» تحقيق و توسعه«ت، موضوع موضوعى آه براى حل اين مناقشه باقى مانده اس

وى همچنين ابراز اميدوارى آرد آه . تاآيد آرد آه اين موضوع اين هفته مورد بررسى قرار خواهد گرفت
پيشرفت هاى بسيارى «: البرادعى اضافه آرد.هفته  آينده طرفين درگير بتوانند به توافقى دست يابند

فقى براى تعليق غنى سازى در مقياس صنعتى و توافقى من فكر مى آنم توا. به دست آمده است
با اين حال خبرگزارى فرانسه به نقل از على اصغر » .جهت تصويب پروتكل الحاقى صورت گرفته است

ايران در مورد موضوع تحقيق و «: سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى نوشت
اين در حالى است آه اياالت متحده و اروپا از » .ان نخواهد دادتوسعه آوچكترين انعطافى از خود نش

ديپلمات . ايران خواسته اند تا همه فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را به حالت تعليق درآورد
ها اعالم آرده  اند آه تهران خواهان آن است آه بتواند در مقياس آوچك و در سطح آزمايشگاهى به 

على . ، در حالى آه با تعليق غنى  سازى در مقياس صنعتى موافقت آرده استتحقيق بپردازد
الريجانى، مذاآره آننده ارشد ايران در امور هسته اى هم روز يكشنبه در نشستى مطبوعاتى با 

خبرنگاران تاآيد آرد آه تهران حتى اگر پرونده اش به شوراى امنيت ارجاع شود، غنى سازى در مقياس 
  .ق نخواهد آردآوچك را تعلي

  هند در مورد رويارويى با تهران هشدار داد• 
در همين حال هند به جامعه جهانى در مورد هرگونه مواجهه با تهران هشدار داد و گفت هرگونه برخورد 

مانموهان سينگ، نخست وزير هند در پارلمان . با ايران به افزايش تنش ها در منطقه منجر خواهد شد
هم چنان اميدواريم آه راه حلى مورد قبول همه طرف هاى درگير پيدا شود، ما به ما «: اين آشور گفت

هند : وى آه پيش از اجالس شوراى حكام سخن مى گفت ادامه داد» .مواجهه با ايران عالقه اى نداريم
از قويًا اعالم مى دارد آه همه طرف هاى درگير بايد راهى بيابند تا مصالحه اى قابل قبول پيدا شود تا 

مانموهان سينگ تاآيد آرد براى دستيابى به چنين هدفى، به زمان » .برخورد با ايران جلوگيرى شود
با اين حال اتحاد چپ گراى آمونيست متحد دولت هند با انتقاد . براى آار بر روى ديپلماسى نياز است

.  ارزيابى آردشديد از اين تصميم دولت، سياست خارجى دهلى نو را ديكته شده از سوى واشينگتن
نخست وزير هند ضمن اشاره به مذاآرات هفته گذشته اش با والديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه در 

با اين حال ديروز روزنامه . مورد نشست شوراى حكام از طرح پيشنهادى روسيه به تهران پيشنهاد آرد
سينگ با اين حال . د داردچاپ هند نوشت آه شانس بسيار آمى براى تغيير در موضع هند وجو» هندو«

وى همچنين در پاسخ . تاآيد آرد آه دهلى نو به گسترش و تعميق روابط مشترك با تهران، متعهد است
به سئوالى در مجلس علياى هند گفت آه هيچ حرآتى براى تغيير رژيم در منطقه از سوى دهلى نو 

  .انجام نخواهد گرفت
  ايران آماده مصالحه است• 

همايش «: د وعيدى، از اعضاى گروه مذاآره آننده هسته اى به خبرگزارى فرانسه گفتبا اين حال جوا
وعيدى ادامه داد آه ما . تهران راه را براى مصالحه در مورد برنامه هاى هسته اى اش باز گذاشته است

ديگر آمريكا از سوى » .اينجا هستيم تا بتوانيم مصالحه اى بيابيم؛ مصالحه اى آه بتواند اوضاع را آرام آند
هشدار داده است آه اگر ايران برنامه   هاى هسته اى خود را متوقف نكند؛ بايد در انتظار عواقب 

  .سختى باشد
  ايران حق دستيابى به انرژى هسته اى دارد: شيراك• 

در همين حال ژاك شيراك رئيس جمهورى فرانسه در آنفرانسى خبرى در پايان سفرش به عربستان بار 
ين موضع تاآيد آرد آه مخالفتى با دستيابى ايران به انرژى هسته اى ندارد، اما از ايران ديگر بر ا

به گزارش خبرگزارى آلمان شيراك . خواست به مسئوليت هايش در قبال جامعه بين  المللى عمل آند
اراده ما به تالش هاى بين المللى و اروپايى براى متقاعد ساختن ايران به احترام گذاشتن به «: گفت

خبرگزارى » .جامعه بين المللى و تاآيد بر حق آنها براى مالكيت فناورى هسته اى ادامه خواهيم داد
آسوشيتدپرس هم گزارش داد آه شيراك از پاسخ هاى ايران به نگرانى هاى جامعه بين المللى نااميد 

شيراك » .داشتما از تالش دست برنخواهيم «: رئيس جمهورى فرانسه در عين حال گفت. شده است
ادامه داده است آه ايران بايد دسترسى مشروع به فناورى هسته اى غيرنظامى داشته باشد، اما 
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خبرگزارى . همچنين بايد به آنترل بين المللى براى جلوگيرى از گسترش سالح هسته اى احترام بگذارد
  » .يران نگرانيمما طبيعتًا نسبت به موقعيت ا«: فرانسه هم گزارش داد آه شيراك گفته است

  شوراى امنيت پايان ديپلماسى نيست• 
فرانكفورتر «فرانك والتراشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان هم در همين حال در گفت وگو با روزنامه 

گفته است آه در مرحله اى حساس قرار داريم و به همين دليل ابراز آمادگى آرديم » آلگماينه سايتونگ
اشتاين ماير . وين را با على الريجانى، مذاآره آننده هسته اى ايران داشته باشيمآه دور اخير مذاآرات 

ادامه داده است آه مذاآرات خوب و سازنده بوده، اما متاسفانه پيشنهادهاى جديد و موفقيت آميزى از 
وى ادامه داده است آه ورود . در همين حال با شرايطى جدى مواجه هستيم. طرف ايرانى نشنيديم

هدف ما به وضوح رسيدن ! برعكس. اى امنيت به تالش هاى ما به معناى پايان ديپلماسى نيستشور
به راه حلى ديپلماتيك است و ما اميدواريم آه ايران اين را به رسميت بشناسد آه راه حلى از طريق 

گسترده وزير خارجه آلمان همچنين ادعا آرده است آه اجماع . مذاآرات در راستاى منافعش قرار دارد
  . بين المللى در مسئله هسته اى ايران وجود دارد

  الوروف در واشينگتن• 
از سوى ديگر وزير امور خارجه روسيه؛ در آستانه اجالس فصلى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى 

به گزارش خبرگزارى فرانسه سرگئى الوروف ديروز با جورج بوش رئيس جمهورى و . اتمى به مسكو رفت
والديمير . وليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا ديدار و در مورد پرونده هسته اى ايران گفت وگو آردآاند

آفيل نخست وزير رژيم اسرائيل درباره » ايهود المرت«پوتين رئيس جمهورى روسيه هم شنبه شب با 
  . پرونده هسته اى ايران گفت وگو آرد

   روزه به تهران۶٠ تا ٣٠مهلت • 
 خبرگزارى نووستى به نقل از يك منبع در آژانس بين المللى انرژى اتمى آه نامى از وى در همين حال

 روز فرصت داده مى ۶٠ تا ٣٠نبرد، نوشت آه آمريكا برنامه اى در دست تهيه دارد آه بنابر آن به تهران 
واجه مى شود تا برنامه هاى هسته اى خود را به حالت تعليق درآورد؛ در غير اين صورت با تحريم م

  . شود
  زور نمى گوييم؛ زور نمى شنويم: احمدى نژاد• 

در همين حال و در آستانه مذاآرات آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران، 
دآتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران ديروز در حاشيه مراسم درختكارى در پاسخ به سئوالى 

حكام آژانس و پرونده هسته اى گفت آه ايران مسير خود را به درستى انتخاب درباره نشست شوراى 
رئيس جمهورى همچنين تاآيد آرده است آه » .نه زور مى گوييم، نه زير بار زور مى رويم«: آرده و افزود

اگر بخواهند فشار «: جمهورى اسالمى براساس قوانين بين المللى به آار خود ادامه مى دهد اما گفت
  ».سى بياورند، در تصميمات و رفتار خود تجديدنظر خواهيم آردسيا

  
  از جزئيات مذاآرات مسكو و وين» ايران«گزارش 

  آخرين لحظات توافق هسته اى
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هواپيماى حامل الريجانى و هيأت همراه پنجشنبه شب از مسكو به تهران بازنگشت و : گروه سياسى
ا پيش گرفت تا سه روز مانده به برگزارى جلسه شوراى حكام دور ديگرى از مذاآرات هسته راه وين ر

الريجانى نتيجه سه دوره مذاآره فشرده در مسكو . اى ايران و اروپا در سطح مقامات ارشد برگزار شود
ديدار البرادعى را با وزراى امور خارجه و نمايندگان ارشد اتحاديه اروپايى در ميان گذاشت و پس از آن به 

درباره نتايج مذاآرات روز گذشته ايران و اروپا در وين تاآنون اظهارنظرهاى . مديرآل آژانس اتمى رفت
وزراى امور خارجه اروپا فضاى مذاآره را مثبت دانسته اما اعالم داشتند توافقى . مختلفى شده است

  .رده اندحاصل نشده است، ايرانى ها نيز مذاآره وين را سازنده توصيف آ
در همين حال از وين اخبارى مبنى بر ادامه مذاآره ميان طرف هاى ايرانى و اروپايى و همچنين اخبارى 

آنچه مسلم است توافق . درباره دستيابى ايران و روسيه به يك توافق هسته اى مخابره شده است
 مثلث اروپا، روسيه و ايران اوليه تهران و مسكو منتظر يك تأييديه مهم از سوى البرادعى و اروپا است و

سخنگوى شوراى عالى . تا آخرين ساعات باقيمانده به اجالس شوراى حكام به مذاآره ادامه مى دهند
امنيت ملى گفت وگوهاى ديروز على الريجانى در وين را با مقامات اروپايى سازنده خواند و از توافق 

ژانس و تالش مشترك براى جلب نظر ساير ايران و روسيه بر سر ماندن موضوع ايران در چارچوب آ
  .آشورها در اين مسير خبر داد

در مذاآرات دبيران شوراى عالى امنيت ملى ايران و : حسين انتظامى در گفت وگو با مهر تأآيد آرد
روسيه در روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه در مسكو، طرفين روى عناصر الگويى آه مى تواند مبناى حل 

معاون بين الملل . موضوع هسته اى در چارچوب آژانس باشد به توافق رسيدنداختالف جارى در 
در مذاآرات با نمايندگان : شورايعالى امنيت ملى ايران هم ديروز در وين به خبرنگاران ايرانى گفت

  .اتحاديه اروپا، نقطه نظرات طرفين درباره برنامه هسته اى ايران بررسى شد
دار آه با ابتكار طرف ايرانى برگزار شد، جو سازنده اى حاآم بود و طرفين در اين دي: جواد وعيدى افزود

روس ها ديروز به نقل از . ضمن برخوردارى از نكات مشترك در برخى از مسائل داراى اختالف نظر بودند
على الريجانى در آنفرانس مطبوعاتى گزارش دادند در صورت ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى 

  .سازمان ملل متحد، ايران سناريويى در برابر آن داردامنيت 
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به گفته الريجانى، اولين پيامد ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت ميسر نبودن اجراى پيشنهاد روسيه 
از ديگر : وى تأآيد آرد. براى ايجاد مؤسسه مشترك غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه خواهد بود

اين . دن بازرسى هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران خواهد بودپيامدهاى آن آاهش پيدا آر
  .اقدام همچنين باعث بى ثبات شدن منطقه نيز خواهد شد

وى يادآورى آرد . در هر صورت ما ترسى نداريم. ايران زبان زور و تهديد را قبول نمى آند: الريجانى گفت
مذاآره آننده » . در زمان جنگ با عراق دفاع آردندايرانى ها با شجاعت از آشور و استقالل خود«آه 

ارشد هسته اى ايران روز چهارشنبه بار ديگر در مسكو بر حق ايران براى انجام غنى سازى به صورت 
  .مستقل تأآيد آرده بود

  نشانه هاى توافق> 
اى تهران خبر در اين ميان يك مقام ايرانى در وين از توافق آامل ايران و روسيه درباره موضوع هسته 

به گزارش آسوشيتدپرس و خبرگزارى فرانسه از وين، اين مقام ارشد ايرانى در وين اعالم آرد آه . داد
وى آه خواست نامش . ايران و روسيه در خصوص موضوع هسته اى به توافق آامل دست يافته اند

ى تواند تمام ايران و روسيه در خصوص بسته اى به توافق دست يافتند آه م: فاش نشود، گفت
  .انتظارات جامعه بين المللى را برآورده سازد

جزئيات اين پكيج يا بسته به گفته اين مقام ايرانى به اروپايى ها داده خواهد شد و انتظار مى رود آنها 
وى آه در حاشيه نشست گفت وگوآنندگان ايرانى و اروپا . پاسخ روشنى به اين پيشنهاد آامل بدهند

مى آرد، بدون اينكه جزئيات بيشترى در اين باره بدهد، صرفًا آن را راه حلى ميانه براى در وين گفت وگو 
در حالى آه واپسين تالش ديپلماتيك : سى نيز در گزارشى آورد.بى.شبكه بى. ايران و اروپا توصيف آرد

 المللى ايران براى دست يافتن به توافق با اتحاديه اروپا در آستانه نشست شوراى حكام آژانس بين
انرژى اتمى به نتيجه اى نرسيده، نشانه هايى از ايران و روسيه به چشم مى خورد آه نشان مى دهد 

امكان دارد ايران براى جلوگيرى از شدت يافتن بحرانى آه بر سر فعاليت اتمى اش به راه افتاده است، 
  .طرح روسيه را براى حل اين بحران بپذيرد

  عهروايت اروپا از مذاآرات جم> 
روايت نمايندگان اروپايى از مذاآرات روز جمعه آن بود آه مذاآره مثبت، اما بدون نتيجه مشخص بوده 

نمايندگان سه آشور اتحاديه اروپا پس از نشست مشترك خود در وين با على الريجانى در گفت . است
مه هسته اى اين آشور وگو با خبرنگاران به طور مشترك تأآيد آردند هيچ توافقى با ايران درباره برنا

در اين گفت وگو تأآيد شد آه جو اين ديدار به طور آامل مثبت بود، اما شرط . صورت نگرفته است
  .هرگونه توافق آن است آه ايران براى اعتمادسازى، همه فعاليت هاى غنى سازى خود را متوقف آند

 آلمان و فرانسه اعالم آردند همچنين به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس از وين، وزيران امور خارجه
گفت وگوهاى جمعه ميان مذاآره آنندگان اروپايى و ايران بر سر برنامه هسته اى اين آشور بدون 

اما نتيجه : وزير امور خارجه آلمان هم فضاى مذاآره را مثبت دانست و افزود. آسب توافقى پايان يافت
هميشه فرصت توافق وجود «: ؤالى گفتاما سرگئى الوروف ديروز در پاسخ به س. اى حاصل نشد

توافق فقط زمانى ممكن مى شود آه ايران برنامه غنى سازى اورانيوم را به حال «: وى افزود» .دارد
  ».تعليق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه بازرسى از مراآز هسته اى خود را بدهد

  بى ميلى آمريكا در حمايت از مذاآرات> 
به با بى ميلى و اآراه از مذاآرات تروئيكاى اروپايى با ايران در وين قبل از نشست اما آمريكا روز پنجشن

به گزارش . شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در مورد پرونده هسته اى ايران حمايت آرد
ى خبرگزارى فرانسه از واشنگتن، آدام ارلى معاون سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا در پاسخ به سؤال

درباره نشست وزيران امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان با على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت 
  .ما در اين زمينه دچار اوهام و خيال نخواهيم بود: ملى ايران گفت

اما خط مشى اصلى تغيير نكرده است و بايد ببينيم آيا ايران : سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا گفت
غنى سازى را به تعليق درآورد و آيا ايران به مذاآرات باز خواهد گشت يا خير؟ يا ايران به تالش قصد دارد 

براى به دست آوردن زمان جهت جلوگيرى از مجازات ها، ادامه خواهد داد؟ سخنگوى وزارت خارجه 
  .ود نداردهيچ نشانه اى مبنى بر اينكه ايران با پيشنهاد روسيه موافقت آرده است، وج: آمريكا گفت

  حمايت البرادعى از مذاآرات> 
محمد البرادعى، مديرآل آژانس اتمى هم پيش از ديدار ديروزش با على الريجانى از برگزارى نشست 

ميان اتحاديه اروپا و ايران استقبال آرد و از تمامى طرف ها خواست از اين فرصت براى ايجاد شرايط الزم 
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، محمد البرادعى با صدور . دجهت بازگشت به مذاآرات استفاده آنن

از ايران مى خواهم براى حل مسائل مهم باقى : بيانيه اى در مقر سازمان ملل در نيويورك اعالم آرد
مانده مربوط به برنامه هسته اى اش در تعامل با آژانس بين المللى انرژى اتمى شفافيت آاملى داشته 

  .باشد
چنين از ايران مى خواهم براى اطمينان دادن به جامعه بين المللى نسبت به ماهيت صلح هم: وى افزود

غيرمتعهدها ديروز . آميز برنامه هسته اى اش تمامى معيارهاى الزم را براى اعتمادسازى اتخاذ آند
ع پرونده آنها به صراحت با ارجا. بيانيه خود براى ارائه به شوراى حكام در روز دوشنبه را نهايى آردند

  .ايران از آژانس اتمى به شوراى امنيت مخالفت آردند
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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)  اسفند21(  مارس 12ي پارلمان جديد عراق  گفت آه اولين جلسه) دوشنبه(جمهور عراق امروز  رييس

گيري  اش تصميم ي نخست وزيرو آابينه  درباره روز فرصت دارد تا60شود آه پس از آن مجلس  برگزار مي
  . آند

  ٢٠٠۶  مارس6 - ١٣٨۴ اسفند 15ه دوشنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جالل طالباني ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

زار  مارس برگ12ي پارلمان  آنيم آه اولين جلسه ما امروز اعالم مي: جمهور عراق، اظهار داشت رييس
ي پارلمان  شود، زيرا اين روز آخرين روزي آه ما براساس قانون اساسي فرصت داريم تا اولين جلسه مي

  . جديد را برگزار آنيم
 را برگزار  طبق قانون اساسي عراق، پارلمان چهار هفته پس از تاييد انتخابات فرصت دارد تا اولين جلسه

  . آند
  .  فوريه مورد تاييد قرار گرفت12تاريخ عراق در )  آذر24( دسامبر 15انتخابات 

ي  وگو باروزنامه در همين حال، رضا جواد تقي از اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، در گفت
ي انتخاب نخست وزير  فهرست ائتالف يكپارچه تصميم گرفت تا مساله:  بيان داشت- چاپ لندن -الزمان 

  . را به پارلمان جديد عراق محول آند
ي آاري خود اين مساله را  قرار است پارلمان جديد عراق در اولين جلسه:  جواد تقي بيان داشترضا

  . مورد بررسي قرار دهد
فهرست ائتالف يكپارچه به جالل طالباني، رييس فهرست ائتالف آردستان و روساي ساير : وي افزود
ي تعيين نخست  شترك دربارهي م هايي براي رسيدن به نقطه حل ها اعالم آرده است آه راه فهرست

چنان از  البته فهرست يكپارچه هم. ها ارجاع اين مساله به پارلمان است ي آن وزير وجود دارد آه از جمله
  . آند نامزدي ابراهيم الجعفري حمايت مي

فهرست ائتالف طي نشستي به رياست سيد عبدالعزيز حكيم براي حل اين : جواد تقي تاآيد آرد
  . ي آنها است ات ديگري هم رسيد آه انجام مذاآره از جملهبحران به تصميم

  
  پارلمان عراق دولت جديد را انتخاب مى آند

  ٢٠٠۶  مارس7 - ١٣٨۴ اسفند 16ه سه شنب
ديروز در آخرين مهلت قانونى، جالل طالبانى رئيس جمهور فعلى عراق دستور تشكيل اولين : شرق

خبرگزارى رويترز از بغداد گزارش داد حدود سه ماه از . جلسه پارلمان جديد اين آشور را صادر آرد
برگزارى انتخابات عراق مى گذرد اما رهبران جناح هاى مختلف سياسى هنوز بر سر مقام حساس 

ديروز . اين بدان معناست آه در نهايت مجلس بايد وى را انتخاب آند. نخست وزيرى اختالف دارند
انون اساسى آخرين مهلت فراخوان تشكيل مجلس است از از آنجا آه امروز طبق ق«: طالبانى گفت

اظهارات طالبانى . تشكيل دهد) يكشنبه آينده( مارس ١٢مجلس دعوت مى آنم تا اولين جلسه خود را 
را براى ديدار با » برهم صالح«پس از آن بيان مى شود آه وى روز يكشنبه گذشته هياتى به رهبرى 

اعزام اين هيات در پى . ن به بن بست موجود به نجف فرستادآيت اهللا سيستانى جهت پايان بخشيد
صالح در . اعالم نارضايتى آردها و اهل تسنن از نخست وزيرى مجدد ابراهيم جعفرى صورت مى گرفت

نامزدى جعفرى در مرحله آنونى به صالح نيست چون فردى بايد نخست : يك آنفرانس مطبوعاتى گفت
طالبانى ديروز در مورد نتايج سفر اين هيات . گروه ها برخوردار باشدوزير باشد آه از پشتيبانى تمام 

به اين ترتيب مى توان گفت حل اختالفات موجود » .هيات مذآور راضى به بغداد بازگشته است«: گفت
  .به پارلمان آينده عراق سپرده شده است و مجلس تكليف نهايى نخست وزير را مشخص خواهد آرد

روساى سه : جالل طالبانى آه ديروز در يك آنفرانس مشترك با مسعود بارزانى سخن مى گفت افزود
وى به عنوان مثال . بايد با اجماع انتخاب شوند) رئيس جمهورى، نخست وزير و رئيس پارلمان(گانه 
ه  گيرى چنانچه از اعتماد ائتالف شيعه يا جبهه توافق عراق اهل تسنن برخوردار نباشد آنار: گفت

مطابق قانون » .اين يك مسئله شخصى نيست بلكه يك توافق ملى است«: وى تاآيد آرد. خواهد آرد
اساسى عراق اولين نشست پارلمان بايد دو هفته پس از انتخابات برگزار مى شد آه به دليل اختالفات 

رصت خواهند داشت براساس قانون اساسى عراق نمايندگان پارلمان شش روز ف. موجود به تعويق افتاد
  .تا هيات رئيس جمهورى مرآب از رئيس جمهور و دو معاون وى را انتخاب آنند

گرچه تاآنون آردها . پس از آن رئيس جمهور فردى را براى نخست وزيرى به پارلمان معرفى خواهد آرد
ى از آن و شيعيان نتوانسته اند بر سر ابراهيم جعفرى به توافق نهايى برسند اما بعضى خبرها حاآ

است آه احتمال دارد ائتالف يكپارچه عراق نيز با اندآى عدول از مواضع قبلى خود بپذيرد آه سرنوشت 
ديروز در يك خبر به نقل از روزنامه الزمان چاپ لندن . نهايى تعيين نخست وزير به پارلمان سپرده شود

ت يكپارچه تصميم گرفته فهرس«: رضا جواد تقى از اعضاى مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق گفت
به گفته وى قرار است پارلمان در . است تا مسئله انتخاب نخست وزير را به پارلمان جديد واگذار آند

در يك خبر ديگر خبرگزارى فرانسه از بغداد . اولين نشست خود اين موضوع را مورد بررسى قراردهد
گرچه . مزدى جعفرى مطلع شده استگزارش داد آه آيت اهللا سيستانى از مواضع آردها درباره نا

روزهاى گذشته خبرهاى پراآنده حاآى از حمايت آيت اهللا سيستانى از نامزدى جعفرى بود اما پس از 
ديدار صالح با آيت اهللا سيستانى خبرى مبنى بر تاييد يا عدم حمايت سيستانى از نامزدى جعفرى 

اين . تيجه اين سفر راضى به نظر مى رسيداز سوى ديگر جالل طالبانى نيز از ن. مخابره نشده است
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به هر حال ظاهرًا . هيات با مقتدى صدر نيز ديدار داشت و صدر صراحتًا از نامزدى جعفرى حمايت آرد
در يك خبر ديگر . آردها و شيعيان مى آوشند از طريق گفت وگو و تفاهم اختالفات خود را برطرف آنند

 اشاره به اختالفات موجود گفته است آه بين ائتالف آردستان مسعود بارزانى رئيس ائتالف آردستان با
وى . و ائتالف يكپارچه شيعيان اختالفى وجود ندارد و اختالف هاى سياسى موجود امرى طبيعى است

ما اطمينان داريم آه گروه هاى عراقى با گفت وگو و در نظر گرفتن منافع تمامى طرف ها، به راه : افزود
  . ند رسيدحل رضايت بخشى خواه

  تحوالت امنيتى• 
 نفر مجروح ٢٠ديروز هم خشونت ها در عراق ادامه داشت به نحوى آه دست آم ده نفر آشته و 

 ١٩در شهر بعقوبه شمال بغداد انفجار يك اتومبيل بمب گذارى شده باعث مرگ پنج تن شد و . شدند
ه يكى از آنها شيخ العبيدى از در حويجه نيز طى حمله اى چهار نفر آشته شدند آ. نفر را زخمى آرد

غرب -از سوى ديگر ارتش آمريكا نيز اعالم آرد يكى از سربازانش در استان انبار . عشاير اهل سنت بود
تلويزيون العراقيه نيز طى گزارشى گفت ارتش عراق يك حمله جديد به مرقد .  بغداد آشته شده است-

فته شبكه تلويزيونى العربيه هشت موشك آه به گ. امامان شيعه در آاظمين را خنثى آرده  است
يك . دوتاى آنها از نوع آاتيوشا بود در اطراف صحن جاسازى و آماده شليك به سوى ضريح بوده است

افسر پليس عراق به تلويزيون العراقيه گفت آه اين توطئه به وسيله اطالعات مردمى ساآنان محل 
اين روزها تحليل هاى ضدونقيضى در اين باره وجود گذشته از اين تحوالت امنيتى، . خنثى شده است

رئيس ستاد » پيترپيس«ديروز ژنرال . دارد آه آيا عراق به سوى يك جنگ داخلى پيش مى رود يا خير
مشترك ارتش آمريكا اعالم آرد عراق در آستانه يك جنگ داخلى قرار ندارد و من فكر نمى آنم اين 

من هم موافقم آه هر چيزى ممكن است اتفاق :  وى افزود.آشوب ها ريشه هاى عميقى داشته باشد
بيفتد، اما به نظر من مردم عراق طى هفته گذشته و ده روز اخير نشان داده اند آه خواهان يك جنگ 

  .داخلى نيستند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند15:  ايرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  مارس6 - ١٣٨۴ اسفند 15ه دوشنب

روزنامه های صبح امروز تهران همزمان با برپايی اجالس شورای حکام آژانس بين المللی :بی بی سی
انرژی اتمی که امروز در وين تشکيل می شود سخنان علی الريجانی، مسئول پرونده هسته ای را 

 گزارش هايی را پيرامون درباره آخرين تصميمات ايران در پرونده هسته ای صدر اخبار خود نقل کرده اند و
جلسات پرجنجال مجلس، تائيدها و مخالفت ها با بودجه سال آينده دولت و آزادی وکيل پرونده قتل زهرا 

  . کاظمی از زندان را نيز منتشر کرده اند
 با عنوان ملت ايران را از شورای کيهان با تيتر اتمام حچت، اعتماد با عنوان آخرين پيشنهاد، خراسان
ترسانيد همراه ديگر روزنامه ها بخش هايی از مصاحبه مطبوعاتی علی الريجانی، دبير شورای امنيت ن

عالی امنيت ملی را در آخرين روز قبل از برگزاری اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 
  . در صدر گزارش های خود منعکس کرده اند

بخشی از » تحقيق و توسعه«اره به اينکه  دبير شورای عالی امنيت ملی با اششرقبه نوشته 
  . حاکميت کشور ماست گفت هيچ دولتی از اين حق نمی گذرد

 دبير شورای عالی امنيت ملی در يک کالم والديمير پوتين رييس جمهوری روسيه را شرقبه نوشته 
 شرقامه قابل اعتمادتر از جورج بوش رييس جمهوری اياالت متحده دانست و هنگامی که خبرنگار روزن

از او سئوال کرد آيا تيم ويژه ای برای مذاکره کاربردی با آمريکاييان تشکيل شده است تا در مواقع لزوم، 
باب مذاکره را باز کند؟ گفت که ما نيازی به هيچ تيم جديدی نداريم چرا که اساسا مذاکره ای با آمريکا 

  . وجود ندارد
   را به  الريجانی  علی  ملی  امنيت  عالی  شورای  کنفرانس ن ديروز در سال  که  نوشته خبرنگارانیاعتماد
   امنيت  شورای  از هر چيز از واژه  قرار دادند، بيش  مورد سئوال  ای  هسته  ديپلماسی  مرد اول عنوان

   و ميکروفون  دهها دوربين  روبروی  گشاده  داد با لبخند و روی  ترجيح  کردند اما الريجانی استفاده
   را اعالم  مساله  اين  خونسردی  حس  و با القای  ترتيب  اين  حضور يابد تا به  و خارجی  داخلی های نهرسا

  .  ندارد  امنيت  شورای  به اش  اتمی   پرونده  از ارجاع  ای  واهمه  ايران کند که
  محمد هاشمی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به صف منتقدان بودجهاعتمادبه نوشته 

   احکام  طبق  که  است چيزی  بسيار بيشتر از آن   بودجه  در اين  درآمد نفت دولت پرداخته و گفته سهم
 پيش   باشيم  کشور داشته  جاری  در بودجه  نفت  به  وابستگی  درصد کاهش١٠   ساالنه  که  چهارم برنامه

  .  بود  شده بينی 
   برخی  اينکه  با بياناعتمادسيما به نوشته معاون سابق رييس جمهوری و رييس پيشين صدا و 

 اعتقاد دارند   بودجه  اين  بودن زا و ضداشتغال  تورم  ، به  نيست  کم  تعدادشان  که  اقتصادی کارشناسان
  بينی  زياد پيش   بودجه  با ارز در اين  همراه  واردات ، از آنجا که  از کارشناسان  دسته  اعتقاد اين به:  گفت
  .  خواهد يافت  افزايش ، بيکاری  است شده
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، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در صدر اخبار خود اين نظر رييس جمهوری را مطرح کرده ايران
که از مجلس خواسته از دست زدن به ارقام بودجه خودداری کند و تاکيد کرده که بودجه تورم زا نيست 

  . ام برساندو دولت قصد دارد طرح های ناتمام را به اتم
 نوشته در حاليکه بحث و مجادله حول بودجه عمرانی سال آينده در مجلس شورای همشهری

اسالمی ميان موافقان و مخالفان اليحه دولت ديروز نيز ادامه يافت و اين مسئله موجب شد تا بررسی 
ول شود، ديروز  اليحه بودجه به جلسه بعد از ظهر و تبادل نظر بيشتر نمايندگان موک٢بند و تبصره 

محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای ضمن دفاع از اليحه بودجه تأکيد کرد اين اليحه فنی و کارشناسی 
  .تهيه شده و ضمن ايجاد اشتغال و توسعه، تورم را نيز افزايش نخواهد داد

بليغ  که خبر آزادی عبدالفتاح سلطانی را در صفحه اول خود آورده نوشته توهين به دادستان و تشرق
 ٢۵عليه نظام دو اتهامی بود که در اولين روزهای بازداشت به سلطانی تفهيم شد، اما به گفته وی، 

روز بعد اتهام اقدام عليه امنيت ملی هم به اتهامات وی افزوده شد، اتهامی که به چهار پرونده ای 
  .برمی گشت که او وکالت آنها را برعهده داشت

زهرا "نده مربوط به متهمان جاسوسی هسته ای در کنار پرونده های به نوشته اين روزنامه، دو پرو
روزنامه نگار مقتول و پرونده يکی از ماموران سابق وزارت اطالعات بود و چند هفته ای پس از " کاظمی

  .طرح اين اتهامات بود که سلطانی توانست با خانواده اش مالقات کند
المالقات بود و يک ماه و نيم از بازداشتم را گذرانده بودم آقای کاظمی گفته است که تا آن زمان ممنوع 

  .که به خانواده اش اجازهمالقات دادند
ماه هيچ مالقاتی نداشتند تا اوايل زمستان که ۶وکاليم تا "، آقای سلطانی گفته است شرقبه نوشته 

بازداشت گفتنی است که هنگام ." آقای نجفی توانا توانستند دوسه ساعتی با من ديدار کنند
  .عبدالفتاح سلطانی اتهام وی از سوی دادستانی تهران جاسوسی برای بيگانگان اعالم شد

در حالی که روزنامه های مختلف از ديدار فرستاده ويژه ليبی با رييس جمهوری خبر داده اند به نوشته 
 مقام ليبايی با  خانواده امام موسی صدر به اين ديدار که بعد از بيست و هفت سال بين يکآفتاب يزد

آقای موسی صدر رهبر شيعيان لبنان بود که بيست . رييس دولت ايران انجام می شود اعتراض کرده اند
و هفت سال قبل ناپديد شد و خانواده اش دولت ليبی را به دست داشتن در ماجرا ناپديد شدن وی 

  متهم می کنند
  

   اسفند14:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶  مارس5 -  ١٣٨۴ اسفند 14ه یکشنب

يک روز مانده تا تشکيل اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای :بی بی سی
رسيدگی به پرونده هسته ای ايران، روزنامه های امروز تهران از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی از 

در صورت ارجاع پرونده توافق های هشت گانه ايران و روسيه خبر داده و در عين حال نوشته اند که 
  . ايران به شورای امنيت سازمان ملل اين توافق منتفی می شود

گزارش تشنج در مجلس هنگام بررسی اليجه بودجه سال آينده و خبرهايی درباره دستگيری عوامل 
  .انفجارهای اهواز و احتمال آزادی عبدالفتاح سلطانی از زندان از جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست

 در گزارشی نوشته سفر غيرمترقبه دبير کيهان از توافق هشت گانه ايران و روسيه خبر داده و جام جم
شورای عالی امنيت ملی به وين و ديدار وی با وزيران اتحاديه اروپا برای آن بود که آنان را از اين توافق با 

  . خبر کند
يتی گسترده و عضويت ايران در يک  بخشی از پيشنهادهای مسکو تضمين های امنجام جمبه نوشته 

  . سازمان امنيتی منطقه ای به رهبری روسيه و چين است
به نظر می رسد ايران در اين زمينه عالقه زيادی به پيشنهاد روسيه نشان نداده است :  نوشتهجام جم

  .  است-چرا که تهران به دنبال ضمانت امنيتی رسمی پيمان عدم تجاوز بويژه از سوی امريکا
گفته عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی سابق " طرح روسيه دام آمريکا برای جدا کردن ايران از اروپاست"

  .  آن را منعکس کردهاعتماددولت است که 
 و  شرقتشنج در مجلس و بر سر رسيدگی به بودجه سال آينده دولت عنوان اصلی روزنامه های

و عصر ديروز را در صدر اخبار خود آورده و از  است که گزارش های مشروحی از جلسات صبح آفتاب يزد
  . جمله نوشته اند که رسيدگی به اختالفات پيش آمده جلسه علنی مجلس را تعطيل کرد

 نماينده های مجلس که بازگشت به اليحه پيشنهادی دولت را نپذيرفته بودند کيهانبه گزارش روزنامه 
بيشتری از آن که دولت خواسته و توسط کميسيون با تهيه پيشنهادی قصد داشتند از راه ديگر بودجه 
 عملی نشد و سرانجام  اعتمادعملی که به نوشته. تلفيق کاهش يافته بود در اختيار دولت قرار دهند

  . کار نيمه تمام رها شد
 در جلسه امروز مجلس اگر پيشنهادی ديگری ارائه نشود همان طرح کميسيون خراسانبه نوشته 

  . د که ده ميليارد دالر از اعتبارات درخواست شده دولت کاسته شده استتلفيق مطرح خواهد ش
 از نامه ای خبر داده که ديروز بين اعضای کميسيون تلفيق مجلس توزيع شد و در آن  آفتاب يزدروزنامه

  .رييس جمهور خواسته بود که نمايندگان ترکيب بودجه دولت را تغيير ندهند
دست آورده است نوشته نمايندگان مجلس در بررسی اليحه بودجه  که متن اين نامه را به جام جم

اهداف بودجه و سامانه منسجم و هماهنگ اليحه پيشنهادی را مد نظر قرار داده و با کارشناسی دقيق 
  .تری به بررسی اليحه بودجه مبادرت کنند
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. از اعتراض داريم نوشته استاندار خوزستان گفته به حکم صادره در مورد عوامل انفجارهای اهوشرق
مردم حق دارند به حکم دادگاه معترض باشند که چرا همگی :  گفتهشرقامير حيات مقدم به نوشته 

  . اعدام نشده اند ما هم نسبت به اين احکام اعتراض داريم و اين اعتراض را دنبال می کنيم
ستان دستگير شده  از قول همين مقام نوشته سران جريان های بمب گذاری در سطح اايرانوزنامه 

 ميليارد تومان بودجه ۴٠وی در عين حال برای تامين امنيت استان . اند، اما هنوز افرادی باقی مانده اند
درخواست کرده است و گفته مردم خوزستان در نظرسنجی ها مشکل اصلی استان را بيکاری عنوان 

  .کرده اند و تأمين امنيت را چالش اول استان خوزستان ندانسته اند
 با وسائل ساخت دستی بمب TNT کيلو ٢٠٠ خبر داده در کشف يک خانه گروهی در خوزستان جوان

  .کشف شده است
ديروز در حالی که سالروز ميالد حضرت امام محمدباقر و عيد بود :  نوشتهجمهوری اسالمیروزنامه 

از خيابان را اشغال اما عده ای در خيابان مولوی تهران مشغول زنجيرزنی و عزاداری بودند و بخشی 
کرده و با علم ها و کتل ها و ساير امکانات صدا و موسيقی، چنان راه بندانی ايجاد کرده بودند که عبور و 

  . مرور در آن مسير بطور کلی مختل شده بود
:  از قول رانندگان خودروهای عبوری بشدت از اين کار انتقاد کرده و پرسيدهجمهوری اسالمیروزنامه 
ی انتظامی برای جلوگيری از اين مزاحمت و هدايت کردن عزاداران به مسجد يا حسينيه يا مکان چرا نيرو

ديگری که موجب راه بندان نشود اقدامی نمی کرد در حالی که بهانه عزاداران، سالروز وفات حضرت 
  .رقيه بوده است و آن روز پنجم صفر، فرداست

ليون تومانی عبدالفتاح سلطانی، اين وکيل دادگستری که  خبر داده که با تاديه وثيقه صد ميآفتاب يزد
  . از حدود شش ماه پيش زندانی است امروز آزاد می شود

 برای وکيل پرونده قتل زهرا کاظمی که بعد از تهديد به افشای نام قاتل خبرنگار  آفتاب يزدبه نوشته
ثيقه صادر شده بود که رقمی بی  کانادايی دستگير و زندانی شد ابتدا هشتصد ميليون تومان و-ايرانی

  .سابقه در تاريخ قضايی بود، اما اين رقم هفته گذشته به صد ميليون تومان کاهش يافت
  

  سيزده اسفند:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶  مارس4 -  ١٣٨۴ اسفند 13ه شنب

ات هسته روزنامه های اولين روز هفته بدون اظهارنظر و تفسيری از بی نتيجه ماندن مذاکر:بی بی سی
گمانه زنی درباره تصميم امروز مجلس درباره اليجه بودجه سال . ای ايران با روسيه و اروپا خبر داده اند

آينده و اظهار نظرهايی درباره ريشه انفجارها و نا آرامی های خوزستان از ديگر مطالب اين روزنامه 
  .هاست

 خارجه فرانسه و آلمان نشان می  با چاپ عکسی که علی الريجانی را در ميان وزيرانهمبستگی
  . دهد نوشته ايران در پايان مذاکرات مسکو و وين شرايط را نپذيرفت

گزارش مذاکرات هسته ای را در صدر اخبار خود " فشار آمريکا در وين بی نتيجه ماند" نيز با عنوان کيهان
  . منعکس کرده است

هر متکی که احتمال توافق ايران و روسيه را همين روزنامه در سرمقاله خود با استناد به گفته منوچ
  . اگر چنين باشد با کمال تاسف بايد گفت کوتاه آمده ايم: مطرح کرده بود نوشته

:  سخن هاشمی رفسنجانی را در صدر اخبار خود نقل کرده که گفته استجمهوری اسالمیروزنامه 
  . در مقابل طمع غربی ها اتحاد خود را حفظ کنيم

  . يز خبر داده که به علت زياده خواهی غربی ها مذاکرات هسته ای بی نتيجه مانداين روزنامه ن
 گفته های هاشمی رفسنجانی را در نماز جمعه تهران با اهميت ديده که از اروپا خواسته خطا شرق

گيران در اين خصوص مراقب باشند تا   گيری نهايی، تصميم   مانده تا تصميم نکند و در چند ساعت باقی
  . باب زحمت منطقه، ايران و خود را فراهم نکننداس

   کننده می  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اين که کشورهای مذاکرهشرقبه نوشته 
خواهند جلوی پيشرفت ايران را بگيرند گفته چون مذاکرات حساسی در جريان است سکوت می کند تا 

  .مذاکرات لطمه ای نخورد
ر مقاله خود به اروپايی ها هشدار داده که در رفتار خود تامل کنند و با توجه به همين روزنامه در س

  . قدرت ايران در موج آفرينی در مردم منطقه و جهان در انديشه رفتار خود باشند
اين کشور با ايران بر : نوشته" روسيه فرصت سوزی می کند" در مقاله ای به اين عنوان که جام جم

افق می کند و سپس آن توافق را در مذاکره با امريکا و اروپا می فروشد و با به سر برخی موضوعات تو
البته تکرار اين بازيها برای هميشه شدنی . دست آوردن منفعت آنی ، وارد بازی تازه ای می شود

  . نيست
 می  ايران و روسيه که در کنار هم سی و هفت در صد انرژی دنيا را در اختيار دارندجام جمبه نوشته 

  .توانند بيش از اين در سطح جهان اثرگذار باشند و قدرت خود را مضاعف کنند
 معاون ستاد نيروهای مسلح با تاکيد بر اين که جمهوری اسالمی ايران تسليم کيهانبه نوشته 

اجرای تهديدات آمريکا و غرب بيش از آنکه برای ايران مخاطره : خواسته های غرب نخواهد شد، گفت
  . برای آنها تهديد آميز استانگيز باشد

 پيش بينی کرده که در جلسه امروز مجلس، پيشنهادی از سوی مخالفان ارائه شود که ايرانروزنامه 
اين در حالی است .  ميليارد دالر افزايش داده شود۵برمبنای آن سقف درآمدهای دولت حداقل به ميزان 
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.  هزينه های دولت در بودجه سال کاسته استکه کميسيون تلفيق ده ميليارد دالر از سقف درآمدها و
 اگر اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان مجلس برسد موفقيت بزرگی محسوب ايرانبه نوشته روزنامه 

  .می شود
 در پاسخ اين سئوال که چرا ايرانمعاون سياسی و امنيتی استان خوزستان در مصاحبه ای با روزنامه 

 حوادث تروريستی تکرار می شود گفته مقوله بمب گذاری به نا امنی در خوزستان طوالنی شده و
  .عنوان يک حرکت تروريستی به اين بر می گردد که خط مشی دشمنان ما چيست
  . خط مشی کنونی آنها ايجاد نا امنی های وسيع از طريق ماهواره و تبليغات است

ار آن شده که برای کنترل امور آقای فرخی نژاد که به عنوان يک مقام امنيتی نظر داده در ضمن خواست
خوزستان همه توانمندی ها مورد توجه قرار گيرد و وزارت کشور مسائل خوزستان، را مسائلی ملی 

  . بداند و به آن توجه بيشتری کند
 وقوع انفجارهای جديدی را در اهواز تائيد کرده و آن را بمب اعتمادهمين مقام در گفتگويی با روزنامه 

  . هنوز گزارشی از آن به دستش نرسيده است: گفتهصوتی خوانده و 
 اعدام دو متهم به دست داشتن در انفجارهای اهواز را پاسخ دولت به اين نا آرامی ها دانسته و اعتماد

  .اين حوادث ريشه را ماجراهای منطقه ای دارد: از زبان معاون استانداری نوشته
ه دستگاه امنيتی کشور به دست آورده است بنابر اطالعاتی ک:  از قول وزير کشور نوشتهشرق

اند که  نموده و به آنها مأموريت داده » القاعده« ها افراد خود را به صورت نفوذی وارد گروه  آمريکايی
  . ها را هم بکشند حتی آمريکايی
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